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Den vítězství 2014 ve Zdicích
Od zakončení II. světové války
na evropském kontinentu a osvobození Československa od německých okupantů Rudou armádou
a v západních Čechách armádou
americkou, uplynulo 69 let. Tento významný den v životě našeho
národa jsme si připomněli na pěší
zóně přehlídkou vojenské techniky
vítězných mocností, která je vystavena v Army muzeu ve Zdicích.
Následovalo uctění památky

obětí obou světových válek u památníků před budovou I. stupně
základní školy. Vzpomínku na tyto
události přednesl místostarosta
města Bc. Přemysl Landa.
Obdobné vzpomínky se následně konaly u památníků padlých
v Černíně a Knížkovicích. Zájemci
se pak mohli účastnit slavnostní jízdy vojenských vozidel obcemi v západní části našeho okresu.
Josef Hůrka

 Nové brouzdaliště bude jistě velkým lákadlem pro rodiny s dětmi.

Rekonstrukce dětského brouzdaliště
Město Zdice ze svého rozpočtu realizovalo rekonstrukci dětského brouzdaliště v areálu městského koupaliště, která stála 2 213 700 Kč bez DPH.
Rekonstrukci provedla firma GHS Invest s. r. o. Staré dětské brouzdaliště
dosloužilo a další sezonu by už nezvládlo. Bazének propouštěl vodu přes
plachtu a filtrační systém neodpovídal hygienickým normám. Voda se každé ráno vyměňovala a přes den dopouštěla. Pro děti se nestačila ohřát. Pro
letošní sezonu je připraveno nové dětské brouzdaliště, které zcela odpovídá
hygienickým a bezpečnostním normám. Byla rozšířena i travnatá plocha pro
větší relaxaci při rekreaci návštěvníků. Město od roku 2015 připravuje poptávkové řízení na provoz občerstvení v areálu koupaliště. Představa města
je o dlouhodobém pronájmu s tím, že vítěz bude investovat podle přesně daného plánu do majetku města. Při loňském počasí bylo koupaliště otevřeno
43 dní. Areál navštívilo necelých 29 tisíc návštěvníků.
Bc. Antonín Sklenář, starosta města

AKCE!

Prodej permanentních vstupenek na koupaliště ve Zdicích
pouze od 16. 6. 2014 do 27. 6. 2014 v kanceláři SaTZM Zdice,
Komenského 304.
Permanentky na 10 vstupů:
dospělí - 300,- Kč, děti do 15 let - 150,- Kč, rodinná - 700,- Kč.
Koupaliště se otevírá v sobotu 14. 6. 2014 v 10:00.

Při Noci kostelů zněly varhany
Varhany v kostele Narození Panny Marie
ve Zdicích jsou nádherné. Pokud se za varhany
posadí člověk s uměleckým srdcem k duchovní
hudbě, jako je pan Josef Jonáš, tak je radost být
účastníkem. Kdo nebyl v pátek 23. května v kostele na akci s názvem Noc kostelů, přišel o kvalitní umělecký zážitek. Více na straně 3.
-as-
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Zdice objektivem starosty

 Na střeše sportovní haly byla vybudována dvě střešní okna. Budou sloužit k odvětrání haly a lepšímu dennímu osvětlení. Automat těchto oken
bude regulovat otevírání a zavírání.
 Práce na rekonstrukci sportovní haly pokračují podle harmonogramu. Horní
řada oken byla zrušena.

 Odstraňování palubovky ve sportovní hale, která zažila hodně sportovního soupeření.

 Stezky na Knihově jsou náročné, ale příjemné.

 Ochránci přírody z Knížkovic na jaře pomáhali při ošetření nově zasazených lesních stromků v městském lese v lokalitě nad Černínem.
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 Před vybudováním nového umělého povrchu ve sportovní hale probíhají
izolační práce.

 Firma Strabag začala v květnu stavební práce na chodníku, který bude
vybudován kolem Knihova a bude napojen na stávající chodník, který vede
ke Kostalu. Bezpečněji se budou cítit zejména občané, kteří v této lokalitě
bydlí. Zlepší se cesta do zaměstnání pracovníkům Kostalu. Příjemnější budou i procházky do lesoparku.

 Kolem chodníku u Knihova byla vyřešena i dešťová kanalizace a obrubníky byly zvýšeny až na 18 cm kvůli bezpečnosti chodců.
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 Pohled na staré dětské brouzdaliště, které propouštělo vodu a z hygienických důvodů dosloužilo. Každý den se musela vypouštět voda,
aby se udržela hygienická norma.

 Součástí zrekonstruovaného dětského brouzdaliště jsou i atrakce vodní ježek a hřib. Uprostřed je nerezová skluzavka. Rodiče opět mohou sedět na okraji bazénku nebo v čele na schodech a pozorovat své ratolesti.

 V ulici Našich mučedníků byla vyčištěna vodoteč. Občané zaslali žádost
o betonovou úpravu vodního koryta. Žádostí se bude zabývat rada města.

 Město Zdice rozšířilo rekreační plochu koupaliště tím, že odkoupilo zahradu
mezi koupalištěm a tenisovými kurty. Tím se rozšířila travnatá plocha pro koupaliště, ale město propojilo vlastní pozemky s tenisovými kurty. K tomu ještě
přibyla travnatá plocha u hlavní silnice. Město připravuje projekt na vybudování
odstavné plochy po celé straně od tenisových kurtů až k pokladně koupaliště. Je nutné upravit vzhled příjezdu do města a omezit parkování kamionů.
V současné době probíhá oprava oplocení nové plochy koupaliště, která vylepší zázemí pro sportovce na tenisových kurtech. Nová rekreační plocha bude již
v letošní sezoně k dispozici návštěvníkům koupaliště.

Noc kostelů ve Zdicích
V pátek 23. května se uskutečnila ve zdickém kostele Narození
Panny Marie již potřetí Noc kostelů. Po požehnání městu následoval velmi pěkný kulturní program,
ve kterém si návštěvníci nejdříve
poslechli gospely zpívané berounským smíšeným sborem BonBon

za řízení Mgr. Bohumily Vokáčové. Následující duo trubky a varhan znělo v podání bývalého člena
Hudby Hradní stráže Štěpána Marka a jáhna Josefa Jonáše - čestného
občana Zdic (vlevo dole). Biblické
písně Antonína Dvořáka přednesl
Matěj Šebesta (uprostřed). Vý-

borný výkon všech zpěváků a hudebníků umocnila skvělá akustika
zdického kostela. Program doplnilo
vystoupení pana Ladislava Zvonaře, který přítomným připomněl
osobnost P. Josefa Vorla, působícího ve Zdicích v letech 1835 - 1874.
Od jeho úmrtí uplyne v listopadu
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letošního roku 140 let. O salesiánech Dona Bosca, kteří se věnují
dětem a mládeži, vyprávěl salesián
a kněz Petr Zelinka. V závěru večera následovala prohlídka kostela,
při níž bylo možné prohlédnout si
i kůr s varhanami a zvony ve věži.
Sm
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z usnesení rady města

Z jednání Rady města - duben, květen 2014
RM schválila:
l Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení dle ustanovení § 84 odst.
(1), písm. a) zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů při zadávacím řízení „Město Zdice - výběr
bankovního ústavu“
l vystavení objednávky u firmy
Kaziko, a. s., Praha 9 na vícepráce (malý sál) při realizaci stavby
„Stavební úpravy (modernizace)
sportovního areálu Zdice“ ve výši
214 896,- Kč bez DPH
l uzavření dodatku ke smlouvě
o provedení přezkoumání hospodaření s firmou SAFÍR Audit CZ,
s. r. o. pro rok 2014
l rozpočtové opatření č. 1 roku
2014 a doporučuje zastupitelstvu
města ke schválení
l doporučení hodnotící komise
a doporučuje zastupitelstvu města
schválit smlouvu o úvěru s Českou
spořitelnou a. s.
RM ukládá:
l právníkovi města Zdice a firmě
ACCON vyjádřit se k procesu výběrového řízení ke každému bodu
námitky firmy BETRIMEX - VŘ
Mateřské školy
l odboru investic a majetku připravit poptávkové řízení na dlouhodobý pronájem gastro zařízení
na koupališti od roku 2015
l místostarostovi města Zdice
- Bc. Landovi urgovat právní vyjádření advokátní kanceláře Hráský & Hráská k usnesení č. 110/14
k bodu b) a c)
l odboru investic a majetku MěÚ
zajistit stanovisko Středočeského
kraje k námitce firmy Betrimax
RM souhlasila:
l s výzvou pro podání nabídek
na výběr zákazek malého rozsahu
„Stavební úpravy (modernizace)
sportovního areálu Zdice - vytápění“
l s uzavřením pachtovní (nájemní) smlouvy na pronájem části
pozemku p. č. 230 v k. ú. Zdice
o výměře 37 m², za účelem zřízení zahrádky, na dobu neurčitou
za cenu 4 Kč/m²/rok
l se zněním žádosti na konkurz
ředitele(ky) ZŠ o člena komise
a ukládá MěÚ odboru fin. a org.
zajistit odeslání žádosti na následující instituce: 1. Krajský úřad
Středočeského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, Mgr. Ingrid
Vavřínková (zástupce krajského
úřadu) 2. Mgr. Ivan Souček (odborník v oblasti státní správy) 3.
ZŠ Zdice (zástupce pedagogických
pracovníků školy) 4. Česká školní
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inspekce (ČŠI) 5. Školská rada (zástupce školské rady)
l s doporučením hodnotící komise a přiděluje zakázku „Stavební
úpravy (modernizace) sportovního areálu Zdice – vytápění“ ekonomicky nejvýhodnější nabídce
uchazeči Kaziko a. s., Praha 9, IČ:
26693054, za cenu 1 197 116,58 Kč
bez DPH
l se zveřejněním záměru pronájmu
části pozemku p. č.: 1918/1 v k. ú.
Zdice o výměře 20 m² v areálu bývalého areálu VÚ
l s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene - služebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu
č.: IV-12-6016935/VB/001, Chodouň, AES + kNN pro p. č. 1875/2
mezi městem Zdice, jako budoucím povinným a ČEZ Distribuce,
a. s., Děčín, IČ: 24729035, zastoupené společností Colsys, s. r. o. IČ:
14799634, jako budoucím oprávněným, na právo zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy
- kabelové vedení NN na pozemku
města Zdice p. č.: 1871 v k. ú. Zdice a právo přetínat pozemek města Zdice p. č.: 1871 v k. ú. Zdice
vodiči a umísťovat v něm vedení,
za úplatu 500 Kč/bm + DPH v zákonné výši
l s navrženým programem ZM,
které se uskuteční 28. 5. 2014
v 17,30 hod. na MěÚ Zdice
RM stanovila:
l komisi pro otevírání a hodnocení nabídek na akci „Stavební
úpravy (modernizace) sportovního
areálu Zdice - vytápění“ ve složení: Bc. P. Landa, Ing. M. Pánek,
Ing. M. Vožehová, p. J. Huml, p. I.
Házl, náhradník: Mgr. R. Hampl,
pí I. Rabochová
l termín pro podání nabídek
na akci „Stavební úpravy (modernizace) sportovního areálu Zdice
- vytápění“ nejpozději do dne 9. 5.
2014 do 11,00 hod.
l termín pro otevírání a hodnocení
nabídek komisí na akci „Stavební
úpravy (modernizace) sportovního
areálu Zdice - vytápění“ dne 12. 5.
2014 od 7,00 hod.
l hodnotící komisi v jednacím řízení bez uveřejnění na akci „Výběr
bankovního ústavu“ ve složení:
p. Framberk, Bc. Sklenář, pí Rabochová, Ing. Prokopová, p. Huml,
náhradníci: JUDr. Mol, JUDr. Peltan, Bc. Landa. Jednání se uskuteční 12. 5. 2014 v 8,00 hod.
RM doporučila:
l ZM schválit nabytí pozemku

p. č. 2152/47, orná půda v k. ú.
Zdice, o výměře 176 m² v k. ú.
Zdice, darem od Vladislava Mužíka, Zdice do majetku města Zdice
l ZM schválit nabytí pozemku
p. č. 663/6, ostatní plocha v k. ú.
Zdice, o výměře 44 m2 v k. ú. Zdice, darem od Anny Strnadové, Zdice, do majetku města Zdice
l ZM schválit rozpočtové opatření, které bude obsahovat v příjmech dotaci ze SFŽP na zametací
vůz a ve výdajích nákup zametacího stroje.
RM nedoporučila:
l ZM schválit na návrh majitele
o odkoupení pozemku p. č. 1179,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 449 m² s RD čp. 631 a pozemku p. č. 1180/3, ovocný sad
o výměře 311 m² v k. ú. Zdice
do majetku města Zdice.
RM vyzvala:
l předsedu DSO Mikroregionu
Litavka k podání informací týkající se uvalení korekce SFŽP na projekt kanalizace v aglomeraci Zdice
- Chodouň.
RM vyhlásila:
l konkurz na obsazení vedoucího
pracovního místa ředitele příspěvkové organizace zřizované městem Zdice „Základní škola Zdice,
Komenského 72, 267 51 Zdice, IČ
709 90 816.
RM trvá:
l na výpovědi smlouvy o nájmu
nebytových prostor (kasárna) ze
dne 30. 3. 2012 usn. RM č.: 87/14
ze dne 31. 3. 2014 .
RM vzala na vědomí:
l informaci hodnotící komise (dle
Protokolu o otevírání a hodnocení
nabídek ze dne 28. 4. 2014, složení
komise: Bc. A. Sklenář - omluven,
Bc. P. Landa, Mgr. R. Hampl, J.
Huml, Ing. M. Pánek - omluven,
náhradnice: Ing. M. Vožehová, I.
Rabochová) o průběhu výběrového
řízení na zakázku malého rozsahu
„Obnova lesoparku Knihov - III.
etapa“, která proběhla v souladu
s vnitřní směrnicí č. 1/2012 - zásady pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu pro zadavatele
l doporučení hodnotící komise
a přiděluje zakázku „Obnova lesoparku Knihov - III. etapa“ nejnižší
cenové nabídce ve výši 1 750 446,Kč bez DPH firmě Otto David, Zdice, IČ: 43124488 - finančně hrazeno
z dotace Státního zemědělského intervenčního fondu
l informaci ohledně průběhu celé
zakázky „Zdice - výstavba MŠ“
l informaci komise pro otevírání
obálek ve složení Jan Framberk
(ACCON), Ing. Miláčková (MěÚ),
JUDr. Mol (zastupitel) - dle Pro-

tokolu o jednání komise pro otevírání obálek ze dne 30. 4. 2014
- o průběhu zjednodušeného podlimitního řízení „Město Zdice - výběr bankovního ústavu“
l informaci o průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby
v rámci projektu „Obnova lesoparku Knihov ve Zdicích - II.
etapa“ - a žádá MěÚ odbor městských investic a majetku o připravení smlouvy, včetně vyjádření
JUDr. Hráského
l hospodaření města za 1. čtvrtletí
2014
l dopis zaměstnanců ZŠ Zdice
na podporu ředitelky ZŠ ze dne 30.
4. 2014 a pověřuje místostarostu
Bc. Landu k vypracování odpovědi
na zaslaný dopis
l informaci předsedy Mikroregionu Litavka- ing. Stehlíka, která se
týká uvalení korekce SFŽP na projekt kanalizace v aglomeraci Zdice
- Chodouň a právní kontroly DSO
l informaci hodnotící komise (dle
Protokolu o otevírání a hodnocení
nabídek ze dne 12. 5. 2014, složení komise: Bc. P. Landa, Ing. M.
Vožehová - omluvena, J. Huml, I.
Házl, Ing. M. Pánek, náhradník:
Mgr. R. Hampl) o průběhu výběrového řízení na zakázku malého
rozsahu „Stavební úpravy (modernizace) sportovního areálu Zdice
- vytápění“, která proběhla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2012
- zásady pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu pro zadavatele
l zápis z kontroly finančního výboru ve Společenském klubu Zdice
a zápis z kontroly finančního výboru v Základní škole Zdice, který
považuje za nedostatečný a formální. Rada města Zdice doporučuje
provést kontrolu znovu po účetním
uzavření I. pololetí 2014 za účasti
zaměstnanců MěÚ odboru finančního a organizačního.
l informaci od odboru finančního
a organizačního o situaci po poskytnutí dotace ze SFŽP na zametací stroj

Zdické
prodejní
trhy
v pátek 20. 6. 2014
na pěší zóně
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Přednáška „Zdický incident 1939“

Vláda bude jednat
o omezení průjezdu kamionů

V úterý 29. dubna se uskutečnila
v městské knihovně v rámci projektu „Zdice očima staletí“ přednáška
na téma „Zdický incident 1939“.
Letos 17. listopadu uplyne od této
události již 75 let. Tehdy měl údajně být spáchán ve Zdicích atentát
na kurýra wehrmachtu. V rámci
vyšetřování byli po tři dny internováni všichni muži ve věku 16 - 60
let. Bylo jim vyhrožováno, že pokud se pachatel domnělého atentátu nepřihlásí, bude deset zdických

mužů zastřeleno. Hrůzné okamžiky
pro zatčené muže skončily, až když
za možného pachatele byl označen
Josef Pilát ze sousedních Hředel.
O uvedené události a osudech Josefa Piláta podrobně návštěvníkům
přednášky vyprávěl pan Josef Dušánek Do předání několika informací zapojil také Milana Smutného
a Markétu Ondrovou, žáky 9. tříd,
u kterých se přednáška již dříve
uskutečnila.
Sm

Městu Zdice a mnoha dalším obcím a městům v ČR, zasaženým enormním zatížením nákladní kamionovou dopravou
a souvisejícími negativy v důsledku obcházení mýtného, se
rýsuje šance na zlepšení současného stavu. Podle odpovědi Ministerstva dopravy na písemnou interpelaci poslance
a místostarosty města Richarda Dolejše (ČSSD), by k rychlému řešení problému měla vést úprava stávající legislativy. Ta
spočívá v posílení a zpřesnění pravomocí příslušných úřadů
omezit pomocí místní úpravy dopravního značení průjezd
kamionů nad 12 tun po silnicích II. a III. třídy. Předloženou
novelizaci zákona bude v nejbližší době projednávat vláda.
„V této souvislosti vítám, že
po letech nečinnosti předchozích
pravicových vlád, zaznamenáváme nyní zásadní průlom v přístupu
ministerstva dopravy na zjednání
nápravy alarmujícího stavu. Připravované zpřesnění stávající legislativy je dobrou zprávou pro občany
města a krok správným směrem.
V případě, že po schválení vládou
a parlamentem začne nové pravidlo
platit, vedení města Zdice obratem
zažádá o povolení umístit ve Zdicích dopravní značky, které by kamionům průjezd městem zakázaly,“
uvedl poslanec a místostarosta Zdic
Richard Dolejš.
„Toto opatření nicméně považuji
pouze za provizorní, přičemž jako
systémové opatření, které dlouhodobě prosazuji, vidím plošné zpoplatnění kamionů mýtným i na krajských silnicích,“ uvedl dále poslanec
Dolejš.
Podle něj v odpovědi na zaslanou
interpelaci chybí jasný názor ministerstva dopravy právě na systémové
řešení této problematiky.
„Dle svého vyjádření ministerstvo
dopravy v současné době s plošným
zpoplatněním nepočítá. Argumentuje
přitom vysokými náklady a technickou náročností zavádění plošného
mýtného systému pro kamiony. Vzhledem k tomu, že odpověď ministra
Prachaře (ANO) na přímý dotaz v mé
interpelaci, totiž zda má ministerstvo
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zdokumentovány a vyčísleny dopady
obcházení mýtného je záporná, kladu
si otázku, proč ministerstvo neprovede
příslušná měření a odhad těchto úniků.
Ministerstvo zvažuje pouze rozšíření mýtného na silnicích I. třídy, což
problém úniků na platbách mýtného
a zatížení obcí neřeší. Budu proto vedle toho usilovat alespoň o zpoplatnění
vybraných úseků silnic nižších tříd
tam, kde jsou souběžné s dálniční sítí,
což považuji za minimalistickou variantu. Hodlám proto v tomto směru
dále s ministerstvem dopravy komunikovat a vést další jednání, která by
vedla k prosazení mnou navrhované
minimalistické varianty,“ informoval
dále Richard Dolejš.
Hlavním impulsem, proč se poslanec Richard Dolejš rozhodl vznést písemnou interpelaci, je neutěšený stav
v mnoha obcích Středočeského kraje,
které protínají krajské silnice vedené
souběžně s trasou dálnice D5, např.
se jedná o města Zdice, Žebrák a Cerhovice. Komunikace nižších tříd, nepodléhající zpoplatnění, jsou dopravci
intenzivně využívány jako alternativní
trasy tak, aby se vyhnuli placení mýtného. Kromě dopadů na veřejné finance provází tento jev i řada dalších
negativ. Zásadně negativní vliv má
na bezpečnost osob a dopravy, kvalitu
životního prostředí a technický stav
silnic, které nejsou na danou zátěž dimenzovány.
-jr-   

Chcete si prohlédnout
staré dokumenty o Zdicích a okolí?
Jedinečnou možnost budete mít v rámci Mezinárodního dne archivů, který v kalendáři připadá vždy na 9. června. Uvedené datum
bylo vybráno Mezinárodní archivní radou jako den, kdy je veřejnosti
na celém světě připomínán význam a důležitost archivů pro společnost. Právě v tento den pořádá Státní okresní archiv Beroun ve Zdicích
besedu nad starými originálními dokumenty ze Zdic a okolí, a to např.
i dokumenty ze 17. století. Beseda, která se koná také v rámci 20. výročí povýšení Zdic na město, se uskuteční dopoledne pro žáky v ZŠ, pro
veřejnost od 17 hodin v městské knihovně.
Sm

Politické procesy 50. let minulého století
Společenský klub Zdice
a Městská knihovna Zdice pořádají ve čtvrtek 5. 6. 2014 v 18
hodin v rámci projektu: Zdice
očima staletí v městské knihovně
ve Zdicích přednášku spojenou
s besedou na téma: Politické procesy 50. let minulého století.
Přednáška objasňuje brutalitu sankcí a trestů ukládaných

komunistickým režimem, včetně
trestu definitivního - trestu smrti.
Na pozadí dvou zcela konkrétních politických procesů, popravených zdických rodáků Karla
Bacílka a Jiřího Kodeta, dokládá
nesmyslnost politických opatření
tehdejšího režimu na ochranu lidově-demokratického Československa.
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Druhé setkání
s potomkem
Antonína Dvořáka
Dne 1. května letošního roku
uplynulo 110 let od úmrtí světově
známého skladatele Antonína Dvořáka. U příležitosti tohoto významného výročí uspořádala Kulturní
komise RM a Společenský klub Zdice besedu s jeho posledním žijícím
vnukem - Antonínem Dvořákem III.
V úvodu besedy zazněla živě
Dvořákova hudba. V houslovém
podání Marie Toporčákové, žákyně
5. ročníku ZUŠ Václava Talicha Beroun, která celý kus hrála zpaměti,
se přítomní zaposlouchali do Romantického kusu č. 1. Na klavír
úspěšnou účastnici krajského kola
houslové soutěže (3. místo) doprovodila paní učitelka Alena Spilková.

 Antonín Dvořák III. s nadějnou
houslistkou Marií Toporčákovou
a pedagogy ZUŠ V. Talicha Beroun.
Poté se už slova ujal pan Antonín Dvořák III. Je obdivuhodné, jak
dovede poutavě vyprávět a jak je
ve svých skoro 85 letech stále aktivní.
Je zván na oslavy výročí našich hudebních velikánů, na pěvecké soutěže
a hudební festivaly. Je hrdý na svého
slavného předka, o kterém s pokorou
jemu vlastní vypráví a kterému je,
zvláště v pozdním věku, neuvěřitelně
podobný. Zajímavé bylo také jeho vyprávění o řadě setkání s významnými
našimi i zahraničními osobnostmi hudebního světa, pod jejichž taktovkou
či v pěveckém podání zní Dvořákova
hudba. Že je o ni velký zájem po celém světě, dosvědčují zaplněné sály
nejen v Evropě či Americe, ale např.
také až v dalekém Japonsku.
Ještě jednou děkuji panu Antonínu Dvořákovi III., že při svém časovém vytížení přijal naše pozvání
na uskutečnění besedy. Pro všechny
zúčastněné bylo setkání s ním vzácností a příjemným zážitkem.
Jana Smíšková
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 Ochotnické divadlo ve Zdicích opět ožije. Přinášíme první fotografie ze zkoušek na připravovanou hru
Dívčí válka. Premiéra bude uvedena v září 2014.

Beseda o politických procesech 50.let
12. května se ve škole uskutečnila beseda o politických procesech
50. let, kterou si připravil pro žáky
9. tříd pan Pavel Dušánek. Z této besedy mě zaujalo, kolik politických
vězňů skončilo na popravišti a jak
vysokými tresty odnětí svobody
byli lidé tehdy trestáni za prohřešky
proti státu. Zajímavé byly i způsoby, jakými se popravovalo. Co bylo
pro mě překvapující, bylo to, že
i ve Zdicích existuje pomník, věnovaný památce popravených v 50. letech - Jiřímu Kodetovi a Karlu Bacílkovi. Povídání s p. Dušánkem se
mi líbilo a přineslo mi řadu nových
informací o atmosféře doby, kterou
přinesl poválečný vývoj u nás.
Lukáš Karas, 9. B
V souvislosti s blížícím se závěrem školního roku bych chtěl
upřímně poděkovat panu Pavlu
Dušánkovi za jeho nezištnou inici-

ativu předávat podrobnější informace o historii naší země i našeho
města formou besed, doplněných
názornými prezentacemi určených
školní mládeži. Jeho setkání s žáky
naší školy se jeví jako vhodné doplnění učiva dějepisu a zároveň pů-

sobí motivačně u dětí v souvislosti
s probouzením zájmu o naší historii. Uskutečněné besedy z letošního
školního roku určené postupně pro
žáky 7., 8. a 9. tříd jsou toho jasným
dokladem.
Miroslav Holotina, učitel

Travesti show

 Travesti show 2106 si tentokrát 20. května opět našla své příznivce, které bavila ve společenském domě
bavila více než dvě hodiny.
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Černínský loutkofest již po šesté

Pozvání na zájezd do Litně a Kozolup

21. 6. bude v Černíně od 13:00
zahájen jako tradičně na černínské
návsi pouličním představením Černínský loutkofest.
Po úvodní show se průvod přesune na černínský Hájek, kde začne
loutkový blok, ve kterém uvidíte
v malém divadelním šapitó například jihočeské divadlo Pnutí, liberecké divadlo Na cestě a z Vysočiny dorazí Dřevěné divadlo. Již
po druhé se také představí pražský
soubor Loutky bez hranic.
Sobotní odpoledne bude také
plné loutkových a výtvarných dílen.
Tradiční soutěže a hry se ponesou
v režii černínských dobrovolných
hasičů.
Během dne bude také několik
divadel k vidění na akci Berounské hradby, kde bude Loutkofest
na malém výletě.

22. 6. vyjede Loutkofest na další
cesty - tentokrát se představí na hradě Točník, kde uvidíte od 14:00
divadlo Krab a od 15:00 divadlo
Na Cestě. V komunitním centru
Koněprusy vám zahraje divadlo
Pnutí od 16:00. Neděli pak zakončí
v Černíně koncert písničkáře Jana
Buriana v místní hospodě U Šmídů.
6. černínský loutkofest letos
bude uskutečněn za finanční podpory společností Kostal a VPS,
Nadace Život umělce a města Zdice.
Odkazy na fotografie a videa
naleznete na: http://www.cirkuszebrik.com/clanky/loutkofest_puppetfest.html
Miloš Samek
ÉCHELLE/ŽEBŘÍK o.s.
Černín 68, 267 51 Zdice
www.cirkuszebrik.com

Chovatelé ZO Zdice v Mirošově

Ve dnech 10. a 11. května se konala výstava drobného zvířectva v Mirošově, které se zúčastnili i zdičtí chovatelé. Tři z nich se ziskem čestné
ceny zařadili mezi nejlepší vystavovatele této výstavy: 1. Červený Jaromír
s holuby Římany barvy bílé, 2. Filčák Milan s holuby Polskými rysy, 3.
Urban Jan s perličkami.
Za ZO ČSCH Zdice Ing. Josef Košťálek
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Společenský klub a Kulturní komise RM Zdice pořádají
v sobotu 21. června polodenní zájezd do Litně a Kozolup.
V Litni je na programu návštěva muzea, kde se dovíme nejen zajímavosti o Litni, ale hlavně o světoznámé operní pěvkyni Jarmile Novotné
(1907-1994), která zpívala 16 sezon v Metropolitní opeře v New Yorku.
Jejím manželem byl Jiří Daubek - majitel zámku v Litni. Podíváme se také
k hrobce rodiny Daubků. V roce 2012 byl založen v Litni Festival Jarmily
Novotné. O jeho vzniku a zajímavostech z prvních dvou ročníků se s námi
v zámeckém parku podělí jeho ředitelka Ing. Ivana Leidlová.
Druhá část zájezdu nás zavede do Kozolup na Přehlídku muškátů 2014.
Prohlédneme si výstavu muškátů a pelargonií z produkce členů Specializované ZO ČZS Pelargonie a velkých evropských firem.
Přihlášky na zájezd: Společenský klub Zdice, po - pá 7 - 15:30, tel.
311 685 186, 602 628 867. Cena: 60,- Kč. Odjezd: ve 12:00 z náměstí.
Jana Smíšková

Poděkování Army muzeu Zdice
V sobotu 12. dubna 2014
jsem byl společně se svým přítelem - veteránem Jiřím „Regi“
Schamsem (na snímku) a jeho
fyzioterapeutem   u vás ve Zdicích v Army muzeu.
Velice nás překvapila rozsáhlost expozice a hlavně milé
přijetí. Zaujalo nás
poutavé vyprávění
pana Heráka! Musím uznat, že takový
milý přístup mě velice potěšil. Poutavá
diskuze s vojenskou
tématikou pokračo-

vala i v restauraci  K35 na pěší
zóně. I v Plzni na Dni vítězství to
bylo také velice pěkné!
Prosím, poděkujte za mne
majiteli muzea a vyřiďte mu,

že mu do budoucna přejeme mnoho
úspěchů a těšíme
se zase někdy v budoucnu u něj v muzeu na shledanou!
K mému poděkování
se připojuje i veterán Jiří Schams!
S přátelským
pozdravem
Aleš Kaplan
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školství

Zprávičky
z naší školičky
Jak už to tak běžně bývá, červen
je znamením konce školního roku.
Pro školičku to znamená mnoho
radostí, nových zážitků a loučení
s předškoláčky. V pondělí 26. května jsme jeli na průzkum hornického
muzea v Příbrami. Hned nato budeme zkoumat miniatury železnic
v Praze. V pondělí 9. června nás
čeká loučení s nejstaršími předškoláky. Tento den bude velmi slavnostní a radostný, budoucí školáky
čeká pasování před nejbližšími.
Zároveň bude smutný pro nás
učitelky. S mnohými dětmi jsme
strávily tři roky radostí, smíchu
a optimismu. Věříme, že to tak bude
i nadále. Poslední týden v červnu
budeme trávit ve škole v přírodě
ve Starém mlýně. Těšíme se a přejeme si, abychom si tam užili mnoho pěkných zážitků. Něco končí,
něco začíná. Přejeme vám všem
hezké prázdniny.
MŠ Zdice

Druháci se loučili s trenéry z Kapky Hořovice
Se slzičkami v očích se loučili druháčci ZŠ Zdice se svými plavčíky - trenéry z plavecké školy Kapka v Hořovicích. Děti byly nadšené z výuky, na každou hodinu plavání se nesmírně těšily. Upřímně děkujeme Petře,
Pavlínce, Hedvice, Hance a Honzovi za trpělivost, pohodu a velikou spokojenost.
Děti a učitelky ZŠ Zdice

5. třídy ZŠ v Evropském domě a na muzikálu
KAPKA MEDU PRO VERUNKU
Začátkem března navštívily 5. třídy muzikál Kapka medu pro Verunku
v Praze. Představení v divadle Hybernia se všem moc líbilo, nikdo se nenudil a dvě a půl hodiny utekly při krásné

Exkurze do Terezína a Lidic

hudbě i poutavém příběhu. V představení vystupovaly takové pěvecké veličiny
jako Kamil Střihavka, Bára Basiková a další vynikající zpěváci. Kromě pohádkového děje bylo představení zaměřeno ekologicky. Děti se dozvěděly o nebezpečí,
které naší planetě hrozí, a čím jí mohou pomoci, aby zůstala stále krásná.

Dne 30. dubna jsme se společně
s 9. A vypravili na exkurzi do bývalého koncentračního tábora Terezín
a k památníku vyhlazení Lidic. Už
od začátku jsem věděla, že to ve mně
zanechá silný dojem, nevěděla jsem
však a nedokázala si představit,
jaké to bude. Jakmile jsme projížděli okolo Terezína, všichni ztichli
a mě úplně zamrazilo. Věděla jsem
o hrůzách v koncentračních táborech ze školy a knížek, ale dokud to
neuvidíte a neuslyšíte naživo, nedokážete si to představit. Průvodce
nás dokázal vtáhnout do atmosféry
tehdejší doby. Mluvil o hrůzách
ve vězení, kde bylo v kobce několik
desítek lidí, kteří nesměli ani spát,
nebo aby se neudusili, museli chodit dokola kvůli cirkulaci vzduchu,
dále mluvil o nakažení vězňů tyfem
a jinými nemocemi, o hrůzném
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chování k vězňům. Ke konci prohlídky jsme zhlédli útržky z filmu,
který měl ukazovat ghetto Terezín
jako „úžasné lázně pro Židy“. Plni
dojmů jsme se vraceli k autobusu
a naposledy se podívali k pomníkům bývalých vězňů. Dále nás čekal památník vyhlazení Lidic, kam
jsme za necelou hodinu z Terezína
přijeli. Nejprve nám byl promítnut
dokument o Lidicích a poté jsme si
prohlédli muzeum, které je poutavě
a dojemně upraveno. Po prohlídce muzea jsme se vydali k dalším
objektům památníku, včetně zbytku
základů Horákova statku, kde byli
lidičtí muži popraveni. Musím říci,
že tento den ve mně zanechal velmi silný zážitek a vím, že si tuto
návštěvu budu pamatovat do konce
života.
Hanka Pleštilová, 9. B

PROJEKT EU
V dubnu se 5. A a 5. B účastnily PROJEKTU EU přímo v Evropském domě
v Praze. Děti se zde dozvěděly mnoho nových informací ohledně fungování Evropského parlamentu, zkusily se zamyslet nad tím, co přináší spolupráce mezi
státy za výhody, a prezentovaly svoji práci. Do školy si odvážely zajímavé materiály a pracovní sešit, ve kterém si formou hry mohou upevnit nabyté vědomosti.
Mgr. Jitka Kobrsková
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Josif Broz Tito, Čenkov a Československo
K významným státníkům poválečné doby bezesporu patřil prezident Federativní republiky Jugoslávie Josif Broz Tito.
Ač přesvědčený stoupenec komunistických ideí, bytostně nesouhlasil se stalinským hegemonismem a sovětskou rozpínavostí. Měl pro to několik pádných důvodů, které neměl žádný na jeho úrovni postavený politik v Sovětech ovládaných
zemí Evropy.
Zasloužil se o sjednocení balkánských národů do Federativní republiky Jugoslávie. Svojí autoritou,
kterou si získal jako aktivní vůdce
partyzánského boje proti okupaci Jugoslávie fašistickými vojsky, dokázal stmelit nesmírně rozdílné národy
balkánského poloostrova jak v oblasti politické, tak i hospodářské,
kulturní a náboženské. Snažil se je
již za války přesvědčit, že nejsou jen
Srby, Chorvaty, Slovinci nebo muslimy, nýbrž především Jugoslávci.
V důsledku aktivního boje proti
německým vetřelcům, za aktivní pomoci Velké Británie (od té doby trvalo upřímné přátelství mezi oběma
vyznavači protichůdných ideologií
- J. B. Titem a Winstonem Churchilem), nepodlehl v poválečné době
Stalinovu diktátu a nikdy se nestal
součástí sovětského impéria s bezvýhradným respektováním pokynů
a rad z Moskvy. Významně se zasloužil o založení Ligy nezávislých
států na obou supervelmocích a jimi
vedených blocích. Liga sdružovala více jak 25 asijských, afrických
a amerických zemí. Stal se uznávaným představitelem nezávislé Jugoslávie. Jeho postoj vyvolal u Stalina
i ostatních satelitů nenávist vůči jeho
osobě a zemi. Byl hanoben a pomlouván. Teprve po odsouzení kultu
Stalinovy osobnosti v roce 1956 se
odstranila nenávist vůči jeho osobě.
Zasetá nedůvěra však přežívala i nadále.
Vraťme se však do jeho mládí.
Po svém vyučení a získání kvalifikace mistra kovodělné výroby
odchází do Záhřebu, kde pracuje
až 10 hodin denně. Záhy odchází
za rodiči do rodné vesnice Kumarovo a znovu si hledá obtížně práci.
Začíná pracovat ve strojírenském
závodě v Kamniku poblíž Lublaně.
Po roce se on i jeho spolupracovníci dozvěděli, že je mnohem lépe
placená práce v ocelárnách Kolben
Daněk v Čenkově u Příbrami. Když
dorazili na místo, zjistili, že jich
mělo být využito jako stávkokazů.
To usoudili z nevlídného přijetí,
které se jim dostalo od českých dělníků. Během týdne se však situace
mezi podnikateli a dělníky vyjasnila a Josif Broz a Slovinci z Kamniku pak zaměstnání v Čenkově přijali. Psal se rok 1912.
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V Čechách se Josifovi náramně
líbilo. Později na tuto dobu vzpomínal jako na jeho nejšťastnější období svého života. Byl mladý, zdravý
a vydělával slušné peníze. Líbilo se
mu zajít večer do některé z místních
hospůdek, nebo si zajít do brdských
lesů na výlet, když měl delší volno.
Autoři jeho životopisu se nijak nezmiňují o vztazích mladého Josifa
k mladým ženám, neboť v životě
komunistických vůdců to bylo považováno za nevhodné téma.

nosti. Československá reprezentace
nijak nepospíchala, neboť od doby
odsouzení Stalinových přehmatů
uplynulo dlouhých deset let. Při této
návštěvě zavítal i do Čenkova, kde si
prohlédl strojírenský závod, ve kterém pracoval. Závod od 13. října
1946 jen na krátkou dobu do rozchodu se Stalinem nesl jeho jméno
a pamětní deska připomínala jeho
dřívější pobyt.
Druhá návštěva Československa
se uskutečnila 9. srpna 1968 na po-

Podle anglického historika
Jasper Ridleye se po jeho smrti
na téma milostných epizod v Čenkově napsalo mnoho čtiva. Najdeme v nich mnoho jmen různých
žen, jež byly údajně jeho milenkami. Přestože jména některých žen
byla publikována, lze jen těžko doložit, jakou roli v životě mladého
Tita skutečně sehrály. Co lze s určitostí předpokládat je, že mladý,
zaměstnaný, odvážný a pohledný
Chorvat nenechal české dívky bez
povšimnutí, a jistě ani ony nepřehlédly jeho. Pravdou také je, že jeho
pobyt v Čechách v něm zanechal
hluboký dojem po celý jeho další život a že jeho vztah k Čechům
a později k vzniklému společnému
státu Čechů a Slováků byl mimořádně upřímný a vřelý.
Jako prezident navštívil dvakrát Československo. Poprvé byl
pozván v roce 1965 v rámci opětného navazování styků s Jugoslávií
po odsouzení kultu Stalinovy osob-

zvání prvního tajemníka ÚV KSČ
Alexandra Dubčeka. Při této návštěvě jednoznačně podpořil směr,
který byl nastolen v období tzv.
Pražského jara. Při obou státních
návštěvách byl nadšeně vítán širokou veřejností, kdekoliv se objevil,
neboť u prostých lidí nikdy neztratil kredit aktivního bojovníka proti
fašismu, oblíbeného a zásadového
politika a skutečného přítele Čechů
a Slováků.
Jen několik týdnů před touto návštěvou varoval v Moskvě
Brežněva před nedozírnými důsledky, uskuteční-li se invaze
vojsk do Československa. Marně! Po 21. srpnu 1968 žádný ze
světových politiků neodsoudil tak
ostře tuto zlovůli jako právě Tito.
Vpád vojsk nazval zločinem, který
ve svých důsledcích bude mít nedozírné následky pro celosvětové
komunistické hnutí. Jeho předpověď se naplnila!
V závěru svého života měl váž-

né obavy o další osud národů Jugoslávie v důsledku narůstajícího
nacionalismu a nesouhlasu s vládou jedné strany. Že se ale budou
po jeho smrti příslušníci jednotlivých národností navzájem v etnických čistkách vraždit po tisících,
že ze strany západních přátel budou
na jeho spoluobčany padat bomby,
a to i s tichým souhlasem jeho přátel z České republiky, to nepředpokládal asi nikdo.
V zahraničí dnes začínají chápat,
jaká to musela být osobnost, která
po dobu 45 let dokázala výbušnou
oblast, jakou představuje balkánský poloostrov, udržet pohromadě
a dát jejím obyvatelům pětačtyřicet
let klidného života mezi staletími
útlaku a genocidy. Není proto divu,
že se na různých místech bývalé Jugoslávie objevují nápisy „Tito, vrať
se!“ nebo, že muslim z Bihače napíše do pamětní knihy v Titově rodném domě v Kumarovu: „Když jsi
tu byl, chodil jsem po obou nohou,
teď chodím jen po jedné.“ Žel, i tak
někdy tragicky končí etapa v životě
státu, který v poválečné době sehrál
nejednu významnou úlohu ve světových dějinách.
Na závěr mi dovolte malou
osobní vzpomínku na setkání s tímto člověkem, který byl poslední
velkou osobností 2. světové války,
vedle Roosevelta, Churchilla, Stalina, Eisenhowera, Žukova a Mongomeryho. Stalo se tak v září roku
1965 v přímořském středisku Družba nedaleko Varny v Bulharsku, kde
jsem byl s rodinou na dovolené.
Z nenadání se objevil na lázeňské
kolonádě prezident Tito v doprovodu bulharského stranického představitele Živkova. Setkání s ním
bylo tak bezprostřední a blízké, že
mě nenapadlo nic jiného než zvolat: „Čenkov zdraví pana prezidenta
Tita“. Zastavil se. Úsměv, překvapení i výraz příjemné vzpomínky
na nedávnou návštěvu v Československu byl patrný z jeho tváře.
„Vřele ode mne pozdravujte občany
Čenkova i všechny Čechoslováky,“
zněla jeho odpověď v rodném jazyce. Mnoho pozdravů bylo vyřízeno
opožděně. Tento je jeden z nich.
V té době by mně to stejně nikdo
neotiskl.
Josef Hůrka
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Nejstarší údaje o obyvatelích Černína
První historické zprávy o Černíně jsou v souvislosti se založením kaple na Velízu před více než 1 000 lety. Kaple, zasvěcená sv. Janu Křtiteli, byla zbudována v letech 1004 - 1005. Byli jí přiděleni strážníci z Otročíněvsi a pole o čtyřech brázdách
v Černíně, tzv. popluží. Strážníci měli na starosti nejen ochranu kaple, ale i její údržbu.
Tato svatyně, již dříve přebudovaná na kostel,
byla za Jaromírova synovce Břetislava I. (vládl 1035
- 1055) darována tímto panovníkem se vším příslušenstvím (tedy i s polnostmi v Černíně) klášteru benediktinů na Ostrově u Davle, který byl založen knížetem Boleslavem II. na pravém břehu Vltavy v roce
999. Opis darovací listiny z 12. století v latinském

 Točnický urbář z roku 1562.

textu hovoří jasně: “Cyrnínye terram ad guatuor aratra“ (v Černíně pole o čtyřech poplužích). Neuvádí
však žádné konkrétní datum obdarování, ale muselo k němu dojít v prvních letech vlády Břetislava I.
Nejčastěji se uvádí rok 1037.
Černín byl od svého založení pravděpodobně majetkem panovníka, a to mimo polnosti, které vlastnil
románský kostel svatého Jana Křtitele na Velízu. Kostel byl darován v roce 1037, jak už bylo dříve uvedeno,
klášteru v Ostrově. Zmiňované černínské polnosti jsou
zapsány i v listině Přemysla Otakara I. v roce 1205
(listina sama pochází až z konce 13. století), uvádějící majetek kláštera. V roce 1290 byly Zdice, Bavoryně a Černín majetkem pražského biskupství. Ale
už v roce 1295 odejmul Václav II. tyto vsi biskupství
a věnoval je obnovenému královskému městu Berounu. Zajímavé ovšem je, že když si benediktinský
klášter v Ostrově u Davle vyžádal papežské potvrzení svého majetku, čehož se mu dostalo v roce 1310
bulou papeže Klimenta V. nazvanou „Prvotní nadání“, v níž je zapsán i majetek kláštera na Velízu, který
vznikl v polovině 13. století jako pobočka a později
proboštství podřízené mateřskému klášteru na Ostrově, je vedle jiných vesnic na Berounsku zapsána
v jeho majetku i vesnice Černín. Velízskému klášteru
ale náležela jen čtvrtina vsi.
V berounském berním rejstříku z roku 1414 jsou
zaznamenána také jména osadníků v Černíně - Frenz,
Ulrich, Mráz, Chudáček, Míka Medvěd, Mikuláš,
Klobása, Šiška, Ondřej z Levína - muž Katruše, tedy
9 osedlých, kteří platili berní daň 2 kopy 48 grošů.
V té době vlastnili část Černína i příslušníci drobné
české šlechty. V berounských městských knihách je
v roce 1437 uváděn Havel - řezník v Berouně, který jménem své choti Barbory z Černína a její sestry
panny Markéty soudil se o panský statek ve Vlencích
u Litně. Ten měli v majetku od roku 1417 bratři Filip
a Vilém z Černína, pravděpodobně vladykové, po-
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užívající predikát po vsi, kde měli nějaký majetek.
Další zápis v dvorských deskách je z 10. září 1435,
kdy vdova po Filipu z Černína Anna ze Hlivojed svůj
věnný podíl na dvoře ve Vlencích prodává za 25 kop
své dceři Anežce ze Vlenec a jejímu muži Hoškovi
z Jenče. Zdá se, že Filip a Vilém z Černína neměli
mužských potomků. Barbora a Markéta z Černína,
které figurují ve sporu
o vlenecký dvůr v roce
1437, jsou pravděpodobně dcerami Viléma, který
zemřel asi už před tímto
rokem. Výsledek tohoto
sporu není znám. Nedochoval se ani rodinný
erb této vladycké rodiny
z Černína. Neuvádí ho
ani atlas erbů a pečetí
Augustina
Sedláčka.
Údaje o této rodině jsou
jen torzovité, o Černíně
až do konce 16. století
téměř žádné.
Jedině v tzv. Lobkovickém urbáři z roku 1562 je
zapsán i Černín a zdejší sedláci - Mníšek, Vaníček,
Janoušek, Blažek, Diviš, Mareš, Vondra, Záhřivčík
a Šebesta. Podle nejstarší gruntovní knihy byli v roce
1600 majiteli zemědělských usedlostí - Jan Soukup
(č.p. 4), Jakub Hrbáček (č.p. 6), Jan Diviš (č.p. 7),

Martin Mareš (č.p. 8), Jarolím (č.p. 10), Martin
Krypěna (č.p. 12), Jiří Crk (č.p. 14), Ondřej Purgraiter (č.p. 16), Jan Náhodný (č.p. 17) , Jiří Průša
(č.p. 18) a Václav Panocha (grunt zanikl za třicetileté
války).
Následující přehled, který je prvním soupisem
obyvatel Černína, nás uvede do poloviny 17. století.
Číslo uvádí věk obyvatel.
Jan Diviš - rychtář (50), žena Kateřina (40), jejich děti Václav (20), Šimon (18), Jan (15), Dorota
(13), Matěj Mareš - sedlák (22), žena Alžběta (20),
čeledín Martin (18), podruhyně Alžběta (20), Anna
Vondrašková - vdova (42), děvečka Anna (10), Tomáš Tuček - sedlák (45), žena Marie (30), dcera Sabina (12), Kateřina Moravcová - vdova (35), Štěpán
Zedník - podruh (40), žena Barbora (40), Jakub N.
- podruh (40), žena Kristýna (35), Michal Maušl sedlák (65), žena Apolena (55), syn Matěj (26), žena
Magdalena (20), Václav Horák - chalupník (30),
žena Anna (28), Václav Krypěna - podruh (26), žena
Anna (50). V přehledu nejsou uváděny děti mladší
deseti let. Kolik bylo tedy obyvatel v Černíně celkem, není proto možné přesně říci.
Z 18. století se dochovaly už přesnější soupisy
poddaných žijících v obcích komorního panství Králův Dvůr. Podle nich bylo v roce 1702 v Černíně 110
obyvatel, v roce 1746 už 158 obyvatel a v roce 1764
to bylo 161 obyvatel.
Ladislav Zvonař

Zdické proměny

V dnešní proměně přináším snímky zdické sokolovny (nyní společenský dům), která v tomto
roce slaví 100 let od slavnostního otevření (18. července 1914). Stará pohlednice je z konce 20. let
minulého století (na malé cedulce vedle dveří je napsáno „Noclehárna pro mládež“).
Ilona Voráčková, kronikářka
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100. výročí slavnostního otevření sokolovny
Zdice si letos připomenou událost, od které uplyne 100
let. Velikou událostí pro naši obec bylo v roce 1914 vybudování sokolovny.
Vznikla v ulici Husova přestavbou tovární budovy zakoupené Sokolem
od pana Josefa Kunce.
Její stavba byla dokončena v červenci 1914.
Zdičtí sokolové měli
v tomto roce za sebou už
21 let své činnosti. Vždyť
ustavující valná hromada,
na které bylo usneseno
založit Sokol, se konala
19. února 1893 v hostinci “U Města Prahy“
(dnes hotel Emilly).
Slavnostní otevření sokolovny se konalo dne 18. července 1914. Následující den se
konal ve Zdicích slet Jungmannovy sokolské
župy. Velkolepý průvod asi tisíce sokolů a občanů vyšel, jak uvádí kronika Sokola Zdice,
od budovy obecné školy v ulici Komenského,
prošel městem vyzdobeným vlajkami ulicemi
Husovou, Tyršovou, Vrchlického a zpět ulicí
Husovou před sokolovnu, odkud po slavnostních projevech, např. starosty České obce so-

 Dr. Josef Scheiner - starosta České obce sokolské

kolské bratra Dr. Josefa
Scheinera, pochodovali
všichni ulicí Havlíčkovou (dnes Čs. armády)
na cvičiště na louce
u mlýna Josefa Kunce. Sotva by někoho
z účastníků slavnosti
napadlo, že za pár dnů
vypukne 1. světová
válka a sokolovna bude
proměněna ve vojenský
lazaret jako odbočka
berounské nemocnice.
100. výročí otevření
sokolovny a 100. výročí vypuknutí 1. světové
války připomene výstava fotografií (na této
straně přinášíme ukázky) a dokumentů, která
se bude konat v městské knihovně. Bude
otevřena 19. června
v 18 hodin přednáškou
pana Ladislava Zvonaře, který výstavu připravil.
Jana Smíšková

 Ukázka cvičení na kruzích.

 Zdičtí sokolové se starostou Sokola Josefem Kuncem (uprostřed) v roce 1912.
 Průvod zdických Sokolů na cvičiště na louce u mlýna Josefa Kunce.

 Oslavy otevření sokolovny se uskutečnily 18. a 19. července 1914. Vlajky vlály
na všech domech, kudy průvod 19. července procházel.

www.mesto-zdice.cz

 Cvičení žen na sokolském sletu.

11

sport

Atletická přípravka funguje
již třetím rokem
Atletická přípravka funguje pod
TJ Lokomotiva Zdice, atletickým
oddílem i ASPV, již třetím rokem.
Přijímány byly děti ve věku 5-11
let, tenkrát bez výběru a ověření

předpokladů k atletice. Přesto se
nám za tu dobu podařilo zlepšit,
s ohledem na počet dětí a nedostatek dobrovolných trenérů, naše výkony natolik, že cvičitelky na jaře

letošního roku přihlásily malé atletky a atlety z přípravky do krajské
soutěže družstev. Po dvou kolech
je naše družstvo na 9. místě (ze 14
družstev), hned za atlety z okresních
měst jako Kladno, Beroun, Příbram,
Rakovník apod. Skvělé! Obě kola se
konala na krásném novém stadionu
v Berouně. Čekají nás ještě tři kola
vč. finálového v září na Kladně. Pro
každé kolo jsou vypsány jiné disciplíny (dosud 50 m, skok z pásma,
hod medicinbalem, štafeta 8 x 200
m, skok z místa, hod kriketovým
míčkem a štafeta 8 x 50m). V soutěži se hodnotí podle soutěžního
řádu výkony dětí bez rozdílu pohlaví,
jednotlivé výkony každého oddílu se
sčítají a porovnávají s dalšími oddíly,
poté jsou přiřazovány podle daného
klíče body. Podle ČAS se atletickou
přípravkou rozumí děti ve věku 10
- 11 let, závodit mohou podle svých
schopností i děti z minipřípravky
ve věku 6 - 9 let. Oporami družstva
Zdic jsou hlavně Natálie Hrabcová a Miroslav Sobotka, dále Lucka
Frýbertová, Lucka Lasíková, Fanda

Ohlédnutí za jezdeckými závody
V sobotu dne 10. května se konaly ve Zdicích
v areálu JS Rohan již v pořadí V. parkurové hobby
závody. Je neuvěřitelné, že takto organizačně těžké
závody se staly ve Zdicích dnes již tradicí a získaly si
v širokém okolí velikou oblibu nejen mezi jezdci, ale
staly se atraktivními i mezi diváky. Za tuto podívanou i jezdecké zážitky vděčíme Martinovi Blažkovi
a Lucii Korejsové, kteří tento krásný sport dokázali
přivést také do Zdic.
Na letošních jarních závodech bylo neuvěřitelných 112 startů od nejnižších pony soutěží až po skoky do výšky 100 cm. Sám za sebe vypovídá i fakt, že
se v okolí jelo souběžně více závodů, přesto si jezdci
zvolili právě ty ve Zdicích! Osobně se domnívám, že
důvodem je především profesionální přístup organizátorů, co se týče přípravy parkuru, povrchu, zázemí,
propagace, cen, ale i detaily často opomíjené - jako
krásné ozvučení, rychlost zpracování výsledků, dobře dostupné průběžné startky a plánky závodů. Nerada bych také zapomněla na zázemí v podobě občerstvení, kdy během celého dne máte na výběr několik
druhů pečeného masa, domácí koláče či buchty a příjemně vychlazené nápoje.
Byla bych moc ráda, kdyby organizátorům zůstalo stále takové nadšení do pořádání dalších akcí,
kterými nejsou jen soutěže, ale i soustředění s profesionálními jezdci. Ta se v areálu JS Rohan Zdice opakují s pravidelnými intervaly. Rádi se sem budeme
vracet, protože tady Vás vždy přivítají s úsměvem
a přátelským přístupem.
Lenka Cermanová s dcerou Nikolou
startující za JK Ranch Líšná
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Gertner, Maruška Křemenová, Eliška
Klimešová, Daniel a Lukáš Kuchtovi, Zdenda Klimeš, Viktorie Kusá
a Anetka a Tomáš Myškovi.
V letošní halové sezóně se některé děti „na zkušenou“ zúčastnily i krajského přeboru mladšího
žactva v Praze na Strahově, ač jsou
věkem ještě v kategorii přípravky.
Předvedly pěkné výkony, neztratily
se. Jediný mladší žák Tomáš Preis
získal ve skoku dalekém 17. místo
a 30. místo v běhu na 60 m. Závodů
se zúčastnilo 460 dětí a ten den proběhlo 1 026 startů.
Dětem za pěkné výkony děkujeme, děkujeme i rodičům za jejich
spolupráci a pomoc, díky patří oddílu a sponzorům za možnost nakoupení triček, startovních bloků,
treter a dalšího potřebného náčiní,
ale také trenérkám.
Jitka Součková, Renata Klimešová, Michaela Součková, Jana
Hrabcová

Úspěchy mladých
gymnastů
Ve dnech 16. - 17. května se konalo v Doubí u Třeboně republikové finále ve sportovní gymnastice.
Závodů se zúčastnilo celkem 333
dětí různých kategorií. Vynikajícím
způsobem reprezentoval naše město v kategorii starších žáků Michal
Matějka, který obsadil 1. místo.
Výborně si vedl i David Langhans,
který se umístil na 7. místě. V kategorii mladších žáků dosáhl pěkného umístění Vít Šaman na 5. místě,
který byl zároveň členem družstva
Středočeského kraje, jež v soutěži
družstev zvítězilo. Gymnastům patří vřelý dík za pěknou reprezentaci.
Pochvalu zasluhují také trenéři, kteří je na závody výborně připravili.
M. Holotina, ASPV Zdice

 Úspěšní mladí gymnasté: zleva
Vít Šaman, Michal Matějka a David Langhans.
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Dobrá Voda
u Mrákotína
Předkládám laskavému čtenáři
tak, jak je užíváno. Přiznám se, že
ke svým přátelům a známým jsem byl
laskavější. Když se ptali, „tak kam
zas vyrážíte“, tak jsem po odpovědi
k jejich nechápavému výrazu dodával
„teda u Telče“. Oddíl rodinné turistiky „Stonožky“ připravil od 7. do 11.
května jarní putování a za místo pobytu zvolil chaty turistické základny
Asociace Turistických oddílů mládeže ve výše zmíněném místě. Sešlo
se nás 28 ze tří generací. Ihned první
den jsme za deštivého počasí navštívili na osmikilometrovém okruhu
řadu zajímavých míst. Hornický
kostelík sv. Jáchyma, neb v kraji se
od 16. do začátku 20. století kutalo
stříbro. V Mrákotíně jsme navštívili muzeum kamenického řemesla.
V okolí obce se láme velmi kvalitní
žula a nejznámější výrobek je žulový
obelisk, který od roku 1924 zdobí nádvoří Pražského hradu. Nahlédli jsme
i do dvou činných lomů, dno většího
z nich tvoří překrásné smaragdové jezero. V závěru trasy patřil náš obdiv
vykotlané, 800 let staré lípě v obci
Práskolesy. Příděl deště jsme vyčerpali hned ten první den a ty následující byly zalité sluncem. Trasa druhého výletu měla název „Až na vrchol
Vysočiny“. Na šestnáctikilometrový

okruh jsme se vydali ze známého
letoviska Řásná a postupně navštívili zříceninu hradu Štamberk, rybník
Horní Mrzatec, horskou vesničku
Světlá, Studánku páně s léčivou vodou, abychom o polednách stanuli
na nejvyšším bodě Českomoravské
Vysočiny, 837m vysoké Javořici. Při
sestupu z vrcholu nás čekaly ještě dva
bonbónky. Romantická Míchova skála s nádherným rozhledem do širého
kraje a přírodní rezervace Velkopařezitého rybníka. I následující den byl
mimořádný, vždyť výlet měl název
„Perla Vysočiny - Telč“. Ze základny
je to do tohoto kouzelného města pěšky 12 km. V polovině cesty je obec
Krahulčí se známým stejnojmenným
masokombinátem, a jaká se z něj linula vůně uzenářských výrobků. Bohužel, již neprovozuje podnikovou
prodejnu. A Telč? Není slov, hlavně
Zachariáš z Hradce nám zanechal
město nevšední krásy a zámek s nádhernými renesančními sály. Není
divu, že celý historický střed města
i se zámkem vyhlásilo UNESCO
světovým kulturním dědictvím.
Na dvou městských okruzích jsme
se na šesti kilometrech seznámili
s historií a vodou Telče a nebojte se,
byla i cukrárna. Perla už byla a tak
následující výlet se mohl nazývat,
„jenom“, „Perličky Dačice a Slavonice“. Podotýkám, že historická centra
obou obcí jsou městskými památkovými rezervacemi. V Dačicích jsme
na prohlídkové trase přidali k zámku,

 Turisté u cukrárny
v Dačicích.

historickému centru a pomníku první
kostce cukru na celém světě i návštěvu cukrárny paní Tichánkové. No
nedivte se, před lety byla vyhlášena
nejlepší cukrárnou České republiky.
Ve Slavonicích vás krása renesance doslova zavalí, ale my jsme se
po dobrém obědě vydali i za město.
Podél kapliček křížové cesty vystoupali k poutnímu kostelu sv. Ducha.
Na druhý den, v neděli, se chystala
pouť, a tak se ve svatostánku smejčilo, cídilo, zdobilo, aby se v ten svátek
skvěl v plné kráse. Další kilometry
nás přivedly k lesovně, jejíž zahradu, dvůr, stodolu a kůlnu její majitel
a tvůrce expozice přeměnil v rozsáhlé
muzeum samorostů. Po dvou kilometrech zase muzeum, tentokráte s expozicí Čs. pohraničního opevnění.
Vrátili jsme se do Slavonic a poslední výlet celého putování skončil a je

třeba připravovat další. Nebojte se,
článek ještě nekončí. Následuje rekapitulace o činnosti po výletech. Tři
večery jsme zpívali při kytaře a mandolíně, jeden večer hráli společenské
hry, dvakrát hráli Petangue a jednou
na ohni opékali špekáčky. A co bylo
řečeno nakonec? Výlet se vydařil.
Když píši tyto řádky, je na sobotu
24. května připraven autobusový výlet. Turistické oddíly regionu Berounka navštíví muzeum s alchymistickou expozicí v objektu hradu Budyně
nad Ohří. Další zastávkou je město
Roudnice nad Labem a tříkilometrový okruh po jeho památkách a zajímavostech. Odpoledne čeká výletníky cesta do „Mekky“, tedy na vrchol
památného Řípu. Čekají nás i výlety
měsíce června, ale to až příště.
Za KČT  odbor  Zdice
Mirek Zálom

Zdické pálení čarodějnic na Písmenech se vydařilo

Ve středu 30. 4. se uskutečnilo
tradiční Zdické pálení čarodějnic
na Písmenech. Sešly se zde čarodějnice a jiné pohádkové bytosti.
Pro děti byla připravena spousta
zajímavých her a vyhlášení soutěže o nejlepší masky. Ceny pak
předal poslanec Parlamentu ČR Richard Dolejš. A aby nikdo neodešel

www.mesto-zdice.cz

s prázdnou, mohly si děti vybrat nějakou maličkost ze spousty dárků.
Připraveno bylo i občerstvení
a všichni přítomní si mohli opéct
vuřty na ohníčku. Dále bylo možné
zhlédnout hasičskou techniku a ukázku výcviku psů. Nakonec byl zapálen
veliký oheň a vše zakončil ohňostroj.
Hana Veverková
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Životní jubilea
v červnu 2014 slaví:

Milada Jungmannová, Zdice
Emília Procházková, Zdice
Stanislava Svobodová, Zdice
Růžena Zvonařová, Zdice
Anna Melicharová, Zdice
Zdeňka Pužíková, Zdice
Zdena Zárybnická, Zdice
Věnceslava Endrštová
a Ladislav Endršt, Zdice
Daniela Říhová, Zdice
Jaroslav Vožeh, Zdice
Božena Mašková, Zdice
Vladislav Mužík, Zdice
František Malý, Knížkovice
Všem gratulujeme, přejeme
hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice

Vzpomínka

Kdo měl rád vzpomene a také
nezapomene.
V červenci tomu bude 10 let, co
nás navždy opustila paní Marie Hříbalová a uplynou 4 roky
od odchodu pana Karla Hříbala.
S láskou a úctou stále vzpomíná celá rodina a příbuzní. Kdo
jste je znali, vzpomeňte s námi.

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s paní
Boženou Milcovou, která zemřela 26. 4. 2014.
Za projevy soustrasti děkují
manžel Pavel a děti Jana, Pavel
a Jan Milcovi.

Vzpomínka

Vzpomeňte s námi na naše rodiče, pana Josefa Pose a paní
Vlastu Posovou, roz. Macourkovou. V letošním roce
uplynulo již 10 a 20 let od jejich úmrtí. Stále vzpomínají
děti s rodinami.

Vzpomínka

20. 6. 2014
uplyne 10 let
ode dne, kdy
nás opustil
pan
Jaroslav
Skalák.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
spolu s námi.
Za rodinu manželka Jaroslava,
sestra Boženka, synové Martin
a Jaroslav s rodinami.

Poděkování

Děkuji všem za blahopřání
k mým 90. narozeninám. Byla
jsem tím velmi potěšena.
Jarmila Šprincová

Zubní pohotovost v červnu
 31. 5. - 1. 6. MUDr. Vrbová Dagmar, Beroun, Talichova 825, tel.: 311 624 375
 7. - 8. 6. MUDr. Závorová Iva, Žebrák, Pacovského 277, tel.: 311 533 447
 14. - 15. 6. MUDr. Zímová Marie, Hostomice, Tyršovo nám. 225, tel.: 311 583 140
 21. - 22. 6. MUDr. Asina Iuliia, Beroun, Pivovarská 170, tel.: 311 513 313
 28. - 29. 6. MUDr. Hentsch František, Zdice, Palackého nám. 21, tel.: 608 020 878
Pohotovostní služba je v době od 8:00 - 11:00 hodin.

Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění
 17. 5. Jednotka prováděla požární asistenci při charitativní akci
ve Zdicích na koupališti.
 13. 5. Jednotka povolána na tekoucí vodu na zahradě rodinného
domu. Po příjezdu zjištěna vyvěrající voda ze země, o situaci informovány VaK Beroun + zástupce města. Jelikož vyvěrající voda nic
neohrožovala a volně odtékala do vodoteče, tak se jednotka vrátila
zpět na základnu.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.ic.cz
Marek Pollak, velitel SDH
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Okénko Obv. oddělení Policie ČR Zdice
 Na Obvodním oddělení Policie ČR Zdice bylo v období od 1. 4. 2014
do 13. 5. 2014 přijato celkem 11 oznámení, která jsou prověřována pro možné
podezření ze spáchání trestných činů ve Zdicích. Ve třech případech se jedná
o neplnění vyživovací povinnosti, v dalších případech byl přistižen jeden řidič,
při řízení osobního mot. vozidla v době soudem uloženého trestu zákazu řízení
motorových vozidel a druhý v popoledních hodinách při řízení vozidla, kdy při
dechové zkoušce mu bylo naměřeno více, jak 1,6 ‰ alkoholu v krvi.
 V době od 25. 4. 2014 do 30. 4. 2014 vnikl dosud neznámý pachatel na oplocený pozemek fy SŽDC Zdice, v ul. Nerudova, kde se vloupal do plechového
hangáru pro lokomotivu a skladu barev, avšak nic neodcizil. V době od 15. 4.
do 17. 4. 2014 provedl dosud neznámý pachatel vloupání do neobývaného rodinného domu čp. 668 ve Zdicích, ul. Komenského, avšak z domu nic neodcizil.
Dne 6. 4. 2014 bylo přijato oznámení o ztrátě černé kožené peněženky s nápisem Samson (s obsahem OP, ŘO, kartička VZP a průkaz na autobus) a mobilního telefonu zn. Samsung, staršího typu a černé barvy.
 Policistům Obv. odd. Zdice se podařilo ve zkráceném přípravném řízení sdělit podezření pachatelce přečinu krádeže zboží v prodejně Jednota, která byla
za stejný skutek, v posledních 3 letech odsouzena. Sdělit podezření pachateli
přečinu krádeže, který odcizil kovový odpad z areálu bývalé obalovny SÚS.
Podařilo se jim objasnit a sdělit podezření z přečinů Krádež, Porušování domovní svobody a Poškození cizí věci, kterého se dopustil pachatel při vloupání
do podkrovního bytu v ul. Čs. armády. Dále objasnit a sdělit podezření pachateli
vloupání do šatních skříněk, kterých se dopustil ve firmách v obci Zdice a v obci
Žebrák, kdy vypáčil dvířka a odcizil peněženky s finanční hotovostí a platebními kartami, kdy je podezřelý z přečinů Krádež a Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.
 Tímto žádám občany, kteří mají k prošetřovaným případům jakýkoli poznatek či informaci, aby tuto předali na Obvodní odd. Zdice, a to jakoukoli formou
(osobně, anonymně, písemně, telefonicky či elektronickou cestou anebo zprostředkovaně - MěÚ Zdice).
nprap. Bc. František Šimpach
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Zdické
meteorologické

okénko

Společenský dům Zdice

19. - 23. 6. 2014

VÝSTAVA

FOTOPLÁTNA - Mgr. JITKA KOBRSKOVÁ
KAKTUSY - MIROSLAV JANSA
VYŠÍVANÉ MINIATURY - JAROSLAVA KINCLOVÁ
MANDALY - VÍTĚZNÉ PRÁCE ŽÁKŮ ZŠ

V měsíci dubnu 2014 byly 3 dny jasné, 3 dny
skoro jasné, 8 dní polojasných, 6 dní oblačných, 6 dní skoro zatažených a 4 dny zatažené. Z toho byl 1 den mrazivý s teplotou
od - 0,1 °C do - 9,9 °C.
Vernisáž výstavy: čtvrtek 19. 6. 2014 od 16 hodin
Nejnižší teplota vzduchu: - 2,8 °C 17. 4. (čtvrtek), 0,9 °C 18. 4. (pátek),
V dalších dnech výstava otevřena od 10 do 17 hodin
1,1 °C 19. 4. (sobota), 2,2 °C 1. 4. (úterý), 2,7 °C 15. 4. (úterý), 3,8 °C
Vstupné dobrovolné.
21. 4. (pondělí), 3,9 °C 7. 4. (pondělí).
Nejchladnější den: úterý 15. 4., kdy se teplota pohybovala od 2,7 °C
do 10,7 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 24,5 °C 26. 4. (sobota), 23,7 °C 3. 4. (čtvrtek),
23,2 °C 4. 4. (pátek), 22,9 °C 7. 4. (pondělí), 22,8 °C 24. 4. (čtvrtek),
22,6 °C 25. 4. (pátek), 22 °C 28. 4. (pondělí).
Nejteplejší den: sobota 26. 4., kdy se teplota pohybovala od 9,4 °C
do 24,5 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc duben: + 12,90 °C.
Beroun l Hořovice l liteň
Ranní teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci dubnu se teplota pohybovala od 5,5 °C do 13,2 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc: + 9,5 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1004 hPa 3., 4., 21., 27. 4. (čtvrtek, pátek, pondělí, neděle).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1028 hPa 17. 4. (čtvrtek).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 11,4 l vody 28. 4. (pondělí), 8,5 l vody
21. 4. (pondělí), 2,9 l vody 18. 4. (pátek), 1,8 l vody 14. 4. (pondělí).
Celkem v měsíci dubnu napršelo: 28,5 l vody na 1 m².
Zaznamenány
byly 2zkušenosti,
bouřky a 2 blýskavice
(vzdálená bouřka).tradice,
-jh-zkušenosti, reference
tradice,
reference

Jazyková škola

25
... již 25. rokem
tradice, zkušenosti, reference

25
... již 25. rokem

25
let
... již 25. rokem
SpokoJený zákazník
tradice, zkušenosti, reference
naše neJlepší reklama

ZápisY
do KURZů

25

pro školní rok 2014/2015
... již 25. rokem

ZahájENY

LETNÍ KURZY
upevňování gramatiky / konverzace

l pro děti - týdenní bloky (dopoledne)
l pro dospělé - prodloužené víkendy

... již 25. rokem l tradice l zkušenosti l reference

Hany vavrečkové

Sídlo školy: Beroun-Centrum, Husovo náměstí 78
www.jshv.cz, skola@jshv.cz, tel.: 311 611 234
kancelář:
pondělí až čtvrtek 9 - 17, pátek 9 -16

www.mesto-zdice.cz
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Dětský
klubík
Hlavatice
V Rekreačním středisku
Hlavatice ve Zbiroze vzniká
lesní mateřská školka Dětský klubík. Myšlenkou této
školky je vytvořit pro děti
zázemí, kde by většinu času
trávily venku pod širým nebem a poznávaly krásy přírody a učily se lásce k ní,
tzn. vážit si ji, porozumět
a především ji ochraňovat.
Děti budou mít k dispozici v letních měsících venkovní klubovnu a v zimních
měsících klubovnu s hernou v hlavní budově zmiňovaného střediska, kde se
též budou stravovat.
Provoz klubíku bude
shodný s běžným školním
rokem a otevřeno bude
od 7:00 - 17:00 hodin, pondělí - pátek. Pokud budou
mít rodiče zájem, klubík
otevře i o prázdninách, a to
v měsíci srpnu. V červenci
se budou pořádat příměstské tábory, ale vše závisí
na zájmu rodičů. Klubík
bude uzavřen v době státních svátků během roku.
Nyní se klubík připravuje
na Den otevřených dveří,
který se uskuteční 28. 6.
2014 od 13 do 17 hod.
Pro děti a rodiče budou
připraveny různé aktivity,
jako je malování, tvoření,
zdolávání překážek atd. Zároveň si rodiče budou moci
prohlédnout zázemí klubíku
a seznámit se s jeho pedagogickou koncepcí a také
jim budou zodpovězeny
případné dotazy týkající se
klubíku. Srdečně jste zváni.
Více informací o klubíku
najdete na www.rs-hlavatice.cz/detskyklubik

Tiráž
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